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* Parte din proiectul
CLUBUL DE ȘTIINȚE „TERRA”
Parteneri: • Societatea de
Geografie din România
• Asociația „Școli pentru
un viitor verde”
• Terra Magazin
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EVENIMENT
SUSȚINUT DE

SOCIETATEA DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA
FILIALA SATU MARE
vă invită la

CONFERINȚA NAȚIONALĂ ANUALĂ
A SOCIETĂȚII DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA
cu tema

Geografie, teritorii, rețele și dezvoltare durabilă.
Educație prin geografie
SATU MARE, 30 mai – 2 iunie 2019
• Va fi o manifestare cu multe elemente noi, atât ca desfășurare științifică (secțiuni în limba română și în limba
maghiară), cât și ca aplicații (în județul Satu Mare și în
țara vecină, Ungaria).
• Taxele de participare și la aplicații sunt mici sau chiar
inexistente! Surprizele sunt, însă, dintre cele mai mari și
mai plăcute!
• Informații suplimentare sunt postate pe site-ul oficial,
www.geo-sgr.ro, dar și pe site-ul conferinței și pagina de
facebook Societatea de Geografie din România. Vă puteți
înscrie la eveniment folosind aplicația din site. Locurile
se vor ocupa în ordinea înscrierilor și a plăților.

COMITETUL DE COORDONARE:
• Consiliul Județean Satu Mare – Președinte, Csaba PATAKI;
• Primăria Municipiului Satu Mare – Primar, Gabor KERESKENYI;
• Primăria orașului Ardud – Primar, Ovidiu Marius DUMA;
• Primăria Municipiului Carei – Primar, Eugen KOVACS;
• Primăria orașului Negrești-Oaș – Primar, Aurelia FEDORCA.
Consiliul Județean Satu Mare, Inspectoratul Școlar Județean
Satu Mare, primăriile din Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș, Ardud,
profesorii de geografie din județ vă așteaptă cu drag!

Catedrala romano-catolică, Satu Mare
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PROIECTE
SUSȚINUTE DE

Concursul Național de Geografie
,,TERRA – Mica olimpiadă de geografie”
Detalii și regulament:
EDIŢIA a VII-a
www.concursterra.ro
2018-2019
/ Terra Magazin
ETAPA
NAȚIONALĂ
/ Societatea de Geografie
18 MAI 2019
din România

Etapa națională se desfășoară
în mediul online, pe o platformă
electronică care funcționează special
pentru acest concurs și se organizează
în fiecare județ, în condiții de
maximă securitate, în săli dotate cu
supraveghere audio-video.

Concursul Național de Geografie
,,TERRA – Mica olimpiadă de geografie”
Concurs organizat de MEN în parteneriat cu Societatea
de Geografie din Romania şi publicația „Terra Magazin”

„Considerăm că acest concurs este una dintre cele mai bune modalităţi pentru susţinerea geografiei ca disciplină şcolară extrem de
importantă pentru formarea culturii generale şi pentru formarea şi
dezvoltarea unor competenţe cheie.”
Prof. dr. Steluţa Dan, inspector general,
Ministerul Educației Naționale

PROGRAMUL

Ministerul Educației Naționale

CLUBUL DE ȘTIINȚE

TERRA

Un proiect
susținut de

ital!

rmat dig
GRATUIT, în fo

✓ Resurse didactice video și printabile
✓ Proiecte de programe școlare pentru cursurile opționale

GEOȘTIINȚE și IDEI VERZI PENTRU PLANETA ALBASTRĂ

✓ Planificări calendaristice pentru cursurile opționale

GEOȘTIINȚE și IDEI VERZI PENTRU PLANETA ALBASTRĂ

✓ Suport de curs pentru proiectul IDEI VERZI PENTRU

PLANETA ALBASTRĂ

✓ Calendarul concursurilor geografice
✓ M odele de subiecte pentru concursurile de geografie

ÎNSCRIE-TE pe
www.scolipentruunviitorverde.ro
pentru a accesa GRATUIT
materialele acestui proiect!

0724 270 908
III
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„

Tineri în pădurile Europei/Young People in
European Forests (YPEF ) este un concurs de educație
forestieră adresat elevilor de liceu. Face parte
din programul național de educație forestieră al
RNP-Romsilva.

„

Dr. ing. Georgeta SEGHEDIN, responsabil educație
forestieră RNP-Romsilva

CONCURS
SPONSORIZAT DE

Concursul internaţional

TINERI ÎN PĂDURILE
EUROPEI

gratuit • opțional • pe echipe
• internațional

Când are loc: etapa I – județeană: aprilie 2019 ( 1-12 aprilie – înscrierea participanților; 15-21 aprilie – organizarea
concursului, coordonată de directorul Palatului Copiilor/
Palatului Național al Copiilor în colaborare cu responsabilul
cu educația forestieră de la nivelul Direcției Silvice județene; data și ora exactă vor fi comunicate de către directorul
palatului); etapa a II-a – preselecția națională: 11 mai 2019
(organizată la sediul Direcțiilor Silvice județene din cadrul
RNP-Romsilva); etapa a III-a – națională: 9-12 iulie 2019 (organizată în raza Parcului Național Retezat).
Etapa europeană – septembrie 2019, Cehia
Organizatori: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva,
Ministerul Educației Naționale, Asociația pentru Dezvoltare
Comunitară Durabilă ALUTUS
Participanți: elevi de liceu
Site-uri oficiale: www.rosilva.ro și www.ypef.eu
Înscrieri: www.rosilva.ro
Despre concurs: În România, concursul este finanțat de
RNP-Romsilva și se adresează elevilor de liceu, cu vârste
între 14 și 19 ani la începutul anului școlar respectiv. La
concurs se pot înscrie echipe formate din trei elevi și un
4
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Ediția a IX-a

Test
GRILĂ

Probă
PRACTICĂ
ESEU

profesor coordonator. Concursul va fi organizat în toate
județele țării. Condiția obligatorie de participare la concurs
este cunoașterea limbii engleze la nivel cel puțin mediu.
Mai multe detalii despre organizarea concursului și probele de concurs pot fi găsite pe site-ul www.rosilva.ro și pe
pagina de facebook Concursul International YPEF-Tineri in
padurile Europei.
Obiectivele concursului: 1. conștientizarea în rândul elevilor și al profesorilor din România a importanței cadrului
natural european; 2. educarea elevilor în ceea ce privește
gestionarea durabilă a pădurilor și a conservării biodiversității; 3. implicarea tinerilor în proiecte comunitare.
Bibliografia concursului se regăsește pe website-urile
www.ypef.eu și www.rosilva.ro: extrase din Legea
nr. 46/2008 – Codul silvic și O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, precum și un material educațional mai amplu, privind pădurile din Europa (booklet).
Materialele vor putea fi descărcate de pe site-ul
www.rosilva.ro

InfoGEOgrafica

„

CONCURS
SPONSORIZAT DE

„

Consider întotdeauna aceste experiențe
naționale ca fiind niște oportunități în realizarea unor proiecte internaționale.
Florin POP, inspector școlar pentru geografie
ISJ Mureș

OLIMPIADA NAȚIONALĂ
DE GEOGRAFIE
Ediția a XXXIX-a
TÂRGU MUREȘ, 29 aprilie – 5 mai 2019

Timp de o săptămână, municipiul Târgu Mureș va fi gazda
Ediției a XXXIX-a a Olimpiadei Naționale de Geografie,
eveniment de anvergură în lumea geografiei școlare și nu
numai, care va aduce în orașul transilvănean peste 350
de elevi concurenți, dar și profesori de renume, membri ai
comisiei de concurs.
Organizarea Etapei Naționale a Olimpiadei poartă amprenta Inspectoratului Școlar Județean Mureș, în parteneriat cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș,
a sprijinului autorităților județene și comunității locale,
respectiv a comisiei de organizare coordonată de inspectorul școlar pentru disciplina Geografie – prof. Florin Pop.
Astfel, elevii de la clasa a VIII-a și până la clasa a XII-a vor
parcurge mai multe etape, care includ atât proba scrisă,
cât și o probă practică de teren.

Orașul-gazdă al prestigioasei competiții școlare este frumos datorită arhitecturii și oamenilor deosebiți care locuiesc în Târgu Mureș, este frumos datorită poveștilor care
acompaniază fiecare clădire, fiecare loc… Târgu Mureş
este un oraş al interferenţelor culturale, etnice, economice
şi sociale, municipiul putând fi numit, pe bună dreptate,
„inima ţării”, prin poziţia geografică, fiind situat în zona
central-nordică a României, la o distanţă aproximativ egală
de toate punctele de trecere a frontierelor.
Reşedinţă de judeţ, municipiul are o poziţie privilegiată,
în centrul Transilvaniei istorice şi domneşte semeţ peste
ambele maluri ale cursului superior al râului Mureş, dar şi
peste Dealurile Corneşti şi Nirajului. Cunoscut sub denumirea de „Oraşul Trandafirilor”, Tîrgu Mureş este locul în care
Câmpia Transilvaniei, Valea Mureşului, Valea Nirajului și
Dealurile Nirajului se întrepătrund şi scot în evidenţă leagănul unei străvechi civilizaţii, atestată încă din Neolitic.
De-a lungul istoriei, oraşul nu şi-a dezminţit numele de
„târg”.
Amplasat la intersecţia unor importante trasee comerciale, municipiul şi-a păstrat până astăzi poziţia strategică:
acces la Drumul European E60 şi conectat la reţeaua de
căi ferate. În plus, Aeroportul Transilvania îi conferă o largă deschidere internaţională.
Ca mărime, este al şaisprezecelea oraş din România şi
ocupă locul şase în topul celor din Transilvania.
V
5
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„

CONCURS
SPONSORIZAT DE

CONCURSUL DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
ALE ELEVILOR DIN CLASELE LICEALE
Disciplina Geografie

Consider că acest concurs oferă
tuturor elevilor din clasele liceale posibilitatea de a exprima, manifesta,
verifica și confirma cunoștințe,
abilități, priceperi și deprinderi în
ceea ce privește studiul aprofundat și
cercetarea orizontului local și apropiat. Acestea din urmă au un puternic
caracter formativ și evidențiază
fidel caracterul practic-aplicativ al
geografiei.

Etapa națională
Piața Sfatului, Brașov

„

Prof. dr. Ciprian-Gabriel ȘANDOR,
inspector școlar pentru geografie,
ISJ Brașov

Când are loc: 14-18 iulie 2019
Organizatori: MEN, ISJ Brașov, Colegiul Național
„Andrei Șaguna” din Brașov
Participanți: elevi din clasele IX-XII
Site oficial: va fi disponibil în luna mai
Despre concurs: Concursul se desfășoară pe trei secțiuni:
Geografie Fizică, Geografie Umană și Geografia Mediului,
la care au posibilitatea să se înscrie elevi din clasele IX-XII.
Realizarea comunicării științifice este coordonată de
profesorul de specialitate (geografie). Tema este propusă
de elev, prin consultare cu profesorul coordonator.
Tema abordată trebuie să fie originală, să nu mai fi fost
prezentată în anii anteriori, iar lucrarea să reprezinte
rezultatul efectiv al muncii elevului. Lucrările pot fi
însoțite de imagini, planșe, machete, fond audio și orice
alt suport care poate pune bine în valoare conținutul
științific al lucrării. Elevul prezintă individual conținutul
VI

lucrării, atât la etapa județeană, cât și la etapa națională.
În urma etapei județene se califică pentru etapa națională
prima lucrare ca număr de puncte, pentru fiecare
secțiune, din fiecare județ, cu excepția Municipiului
București, căruia îi sunt alocate mai multe locuri.
Selectarea de către comisia de organizare și evaluare a
celor mai bune comunicări științifice se realizează pe baza
unei grile de evaluare care are ca indicatori: conţinutul
comunicării ştiinţifice (conform criteriilor existente în
Anexa 1 a regulamentului specific de organizare şi
desfăşurare) și prezentarea lucrării (conform criteriilor
existente în Anexa 2 a aceluiași regulament). Aprecierea
comunicărilor științifice este realizată cu puncte, de la 0
la 100, astfel: 50 de puncte pentru redactare şi conţinutul
ştiinţific, respectiv 50 de puncte pentru prezentare.
Începând cu luna mai, va fi funcțional un website unde
vor exista informații actualizate, de interes pentru
participanții la concurs.
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„

Este un pas între Olimpiada
Națională de Geografie și iGEO,
iar anul acesta, ca noutate, vor
participa, în premieră, nu numai
echipe din Europa balcanică, ci și
din Europa Centrală.

„

Prof. dr. Steluța DAN, vicepreședinte
al Societății de Geografie din România

CONCURS
SPONSORIZAT DE

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE
A EUROPEI CENTRALE,
DE SUD ȘI SUD-EST
opțional • individual
• internațional

Ediția 2019

PROBĂ
SCRISĂ

APLICAȚIE
DE TEREN

PROBĂ
MULTIMEDIA

Când are loc: 23-28 iunie 2019
Organizatori: Centrul Regional pentru Talente, Belgrad,
Serbia; Facultatea de Geografie din Belgrad, Serbia
Participanți: elevi cu vârsta cuprinsă între 12 și 19 ani,
din țări din centrul, sudul și sud-estul Europei
Site oficial: http://bgo.org.rs/

Pentru ediția 2019, temele întrebărilor din cadrul
probei scrise sunt următoarele: • hazarduri • forme
de relief, peisaje • populație • geografie economică •
geografie urbană, reînnoire urbană • geografie culturală.
Exemple de întrebări din probele scrise ale olimpiadelor
precedente pot fi găsite pe site-ul oficial.

Despre concurs: Olimpiada de Geografie a Europei
Centrale, de Sud și Sud-Est își are originea în Olimpiada
Balcanică de Geografie (organizată pentru prima dată în
2015) și este o continuatoare a acesteia.

Subiectele din cadrul probei multimedia se vor referi
la următoarele teme: • climă și schimbări climatice •
hazarduri • resurse • geografia mediului • forme de relief
• geografia agriculturii • populație • geografie economică
• geografia dezvoltării • geografie urbană • turism •
geografie culturală.

Olimpiada de Geografie a Europei Centrale, de Sud și SudEst este o competiție individuală pentru elevi, împărțiți în
două categorii de vârstă: 12-15 ani și 16-19 ani.
Limba oficială a concursului este engleza.
Din fiecare țară, pot participa maximum opt elevi la
fiecare categorie de vârstă, plus doi conducători de
echipă adulți.
Înscrieri și taxe de participare: înscrierea tuturor
participanților: 10-15 mai 2019; 25 mai - 10 iunie: plata
taxei de participare. Taxa de participare este de 190 de
euro/persoană. Taxa acoperă costurile legate de cazare,
hrană, transferuri, excursii și evenimente culturale.
Probele din cadrul Olimpiadei sunt de trei tipuri: • probă
scrisă • probă multimedia • aplicație de teren.

Aplicația de teren va consta în: • observare și cartografiere
• analiza componentei spațiale a terenului, inclusiv
colectarea de date adiționale • rezolvarea unei probleme,
prin propunerea unei soluții care să includă un plan sau
o hartă.
Prezentare de postere: toți elevii dintr-o țară, din
ambele categorii de vârstă, vor realiza un poster pe
tema: DEZASTRE NATURALE ÎN SECOLUL XXI. Formatul
posterului va fi A0, orientare „portret” (vertical). Un juriu
special va evalua posterele și va acorda premii.
Toți elevii și profesorii participanți vor primi certificate
de participare. Elevii cu cele mai bune rezultate vor fi
recompensați cu diplome și medalii.

Seară culturală: • elevii din fiecare țară (din ambele
categorii de vârstă, împreună) vor organiza un program
cu durata de 5-10 minute, în cadrul serii culturale.
Progamul se poate desfășura sub forma unei prezentări,
a unei scenete sau orice altă formă în care să înfățișeze
elemente reprezentative pentru țara respectivă, legate
de cultură, geografie, turism, tradiții etc.

Belgrad, Serbia
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CONCURS
SUSȚINUT DE

Concursul național interdisciplinar
pe teme de geografie, istorie și biologie

LUMEA PE CARE
O DESCOPERI

1

2

3

Înscrie-te
pe site!

Răspunde la
întrebări!

Descarcă
certificatul de
participare!

Anul VIII − 2018-2019

Proiect susținut de
Ministerul Educației Naționale

Proiect inclus în Anexa nr. 5 la Ordinul
Ministrului Educației Naționale nr. 3016/09.01.2019
CONCURSURI ȘCOLARE FĂRĂ FINANȚARE MEN, 2019 - poziția 130

Participare

GRATUITĂ

Ediția noiembrie 2018 | Ediția ianuarie 2019 | Ediția martie 2019 | Ediția mai 2019

637

echipe

VIII

41

județe

5 160

elevi participanți

Felicitări tuturor
și mult succes la
ediția următoare!

